
DANS                          GROEP 1/2
  Deze lessenreeks wordt verzorgd door dansdocent Nina Broeke

Tijdens deze drie lessen kun je spelenderwijs kennismaken met dans. We gaan 
samen allerlei opdrachten doen en al een beetje oefenen met verschillende 
dansstijlen op swingende muziek! Je hoeft geen danservaring te hebben voor deze 
lessen. Je gaat veel leren, maar vooral lekker veel bewegen met een grote glimlach! 

Boerhaave | di 11, 18 en 25 juni | tijd: 16.45 - 17.30 
Locatie: Leidse Houtschool, Adriaan Pauwstraat 1
  
Mors | di 11, 18 en 25 juni | tijd: 15.30 - 16.15 
Locatie: Pacellischool, Damlaan 2

Naschoolse activiteiten juni 2019 
Gratis activiteiten voor iedereen van 4 t/m 12 jaar

DEELNAME GRATIS, INSCHRIJVEN VERPLICHT 
SCHRIJF JE IN VIA WWW.BPLUSC.NL/DOEMEE 

MUZIEK                                   GROEP 3/4
  Deze lessenreeks wordt verzorgd door Singspire

 
Houd jij ervan om lekker te zingen? Dan zijn deze drie lessen zeker iets voor 
jou! Met een echte zangjuf ga je allerlei leuke liedjes zingen en ook op de 
muziek dansen. 

Boerhaave | do 13, 20 en 27 juni | tijd: 15.30 - 16.30 
Locatie: Leidse Houtschool, Adriaan Pauwstraat 1
  
Mors | do 13, 20 en 27 juni | tijd: 17.00 - 18.00
Locatie: Libertas, Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19



gratis activiteiten  voor iedereen van 4 t/m 12 jaar!

CREATIEF SCHRIJVEN                                         GROEP 7/8 
      Deze lessenreeks wordt verzorgd door theatermaker Merijn van Beusekom

Vind jij het heel leuk om mooie, gekke of bijzondere dingen te bedenken en om dit 
op te schrijven? Het kan een verhaal zijn, een grappig gesprek tussen twee men-
sen of misschien wel een gedicht. Met veel leuke opdrachten leer jij in deze lessen 
om je fantasie te gebruiken en dit op papier te zetten.
We hebben allemaal bijzondere ideeën in ons hoofd, als je maar even de tijd neemt 
om in je eigen gedachten kijken… of juist om je heen!
 
Mors |  di 11, 18 en 25 juni | tijd: 16.00 - 17.00
Locatie: Libertas, Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19

THEATER                                        GROEP 5/6 
 Deze lessenreeks wordt verzorgd door Jeugdtheaterschool Theaterplaats

Wil jij ook wel eens in de huid kruipen van een sprookjesfiguur en samen met 
andere kinderen dol dwaze toneelstukjes verzinnen en aan elkaar laten zien? 
Doen alsof je Roodkapje bent of de wolf? Hier krijg je drie weken theaterwork-
shops van een professionele theaterdocent en zul je niet alleen veel leren van 
toneelspelen, maar ook veel plezier hebben. Want toneelspelen is hartstikke leuk!
 
Mors |  vr 14, 21 en 28 juni | tijd: 16.00 - 17.30
Locatie: Libertas, Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19


